
els assistents a cantar i a ballar. Després, es féu una visita guiada per l’Ecomuseu i la població
d’Esterri.

Dissabte, 2 de juliol, se sortí des d’Esterri i amb jeeps per visitar les valls de la Noguera
Pallaresa i de la Bonaigua. Sempre sota el guiatge magnífic i savi de Ferran Rella, bon conei-
xedor del territori aneuenc, es féu parada a l’església de Sant Joan d’Isil i al pont medieval
d’Alós d’Isil, per continuar fins al planell de Perosa, a l’entrada del bosc de Bonabé, a tocar de
la Vall d’Aran, i amb vistes sobre el port de Salau. Allí Joan Martí i Joan Solà descobriren una
placa fixada a un monòlit de granit en commemoració del naixement de Joan Coromines, que
tant s’ocupà, filològicament parlant, del pallarès i de l’aranès. Abans, però, Ramon Sistac de-
clamà un fragment del dietari de l’excursió filològica que Mossèn Antoni M. Alcover féu l’es-
tiu de 1906 per aquests mateixos paratges, i Albert Turull llegí les entrades de l’Onomasticon
Cataloniae dedicades als topònims «Montgarri», «Bonabé» i «Marimanya», i deixà expressa-
ment en suspens la de «Noguera». A continuació, es reprengué l’itinerari pels barrancs d’Es-
curra i de Marimanya i es passà per sobre de Montgarri —ja a l’Aran— (on aquell mateix dia
tenia lloc el tradicional aplec) fins arribar al Pla de Beret, on naixen la Noguera i la Garona.
Després d’aturar-se una estona a Beret, es vorejà Vaquèira, es travessà el port de la Bonaigua
i es féu cap a l’ermita de la Mare de Déu de les Ares, prop de la qual es dinà. Havent dinat, es
donà per conclosa l’estada de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a les Valls
d’Àneu. [M.V.]

La versió informatitzada del Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DCC). —
El dia 14 de gener de 2004, en un acte celebrat a la sala Prat de la Riba, de l’Institut d’Estudis
Catalans, es va presentar la versió informatitzada del Diccionari descriptiu de la llengua ca-
talana. Van presidir l’acte Josep Laporte (e.p.d.), president de l’IEC, Joan Martí, president de
la Secció Filològica, Joaquim Rafel, director del projecte, que va fer la seva presentació, Sal-
vador Barberà, secretari general de Política Científica i Tecnològica del Ministeri d’Educació
i Ciència, i Carles Solà, conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Amb aquesta obra, l’IEC ha posat a disposició del públic un diccionari descriptiu de la
llengua catalana, a través d’internet, basat en el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua
Catalana, elaborat per l’IEC entre 1985 i 1997, basat en el lèxic de més de 3.000 obres con-
temporànies, no solament literàries sinó de la natura més diversa i variada.

La característica essencial del DCC és que, a diferència d’un diccionari normatiu, selec-
ciona les formes lèxiques a partir de l’ús real de la llengua, sense restriccions basades en cri-
teris prescriptius, és a dir que inclou, degudament diferenciats, mots i locucions no reconeguts
per la normativa vigent. De moment l’obra consta de 18.164 articles, cosa que representa una
cinquena part del volum total previst, que qualsevol usuari d’internet pot consultar registrant-
se en la pàgina web http: //dcc.iecat.net/ddlc/index.asp.

Els mitjans d’informació, convidats a l’acte, se’n van fer ressò, no sense alguna tergiver-
sació, com si el DCC servís per a legitimar les formes més deturpades del llenguatge de certs
parlants, i oblidant, doncs, que el DCC es basa exclusivament en textos escrits. [A.J.]

Presentació de les obres completes de Pompeu Fabra. — El dimecres 18 de maig de
2005 a les 19h. se celebrà, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona, l’acte de pre-
sentació del primer volum dels nou que contindran les obres completes de Pompeu Fabra, i
que està previst que vagin sortint, dos per any, fins al 2009.
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Aquesta magna obra ha estat promoguda per l’Institut d’Estudis Catalans, amb el suport
dels governs de Catalunya i de les Illes Balears. Malauradament, el govern del País Valencià
no hi ha participat, tot i que va ser invitat a fer-ho.

En l’acte es respirava una gran joia per l’enorme iniciativa, dirigida per Jordi Mir i Joan
Solà, i coeditada per quatre editorials dels Països Catalans: dues editorials catalanes, Enci-
clopèdia Catalana-Proa i Edicions 62, una de mallorquina, l’editorial Moll, i la valenciana 3 i
4, que també s’hi ha afegit.

L’acte va ser presidit per l’acabat de nomenar president de l’IEC, Salvador Giner.
Isidor Cònsul, director d’Edicions Proa, va manifestar el gran goig que sentia com a por-

taveu de les quatre editorials esmentades que s’han embrancat a publicar l’obra completa de
Pompeu Fabra, tot ressaltant que aquest fet suposa una empresa editorial d’una alta significa-
ció, quasi cent anys després de l’inici del Noucentisme, de la política cultural del qual encara
vivim avui dia. Esmentà els quatre pilars que ho van fer possible, Enric Prat de la Riba, Euge-
ni d’Ors, Josep Carner i, sobretot, Pompeu Fabra, que va endreçar una llengua caòtica que ana-
va a la deriva.

Jordi Mir destacà l’enorme esforç que realitzà Fabra per tal de restituir el català com a
llengua normalitzada. Home de ciències que era, es proposà de refer la llengua, com a obra pa-
triòtica. Amb voluntat didàctica, va escriure la Gramàtica catalana de 1912; amb voluntat
obstinada, va elaborar el diccionari; des d’un exili forçat, va lluitar per la llengua fins a l’últim
dia de la seva vida. L’actual edició de les seves obres completes havia de ser una edició na-
cional, duta a terme amb el més gran rigor científic, que garantís el text original, amb comen-
taris solvents, i amb una presentació d’acurat nivell editorial. El conjunt dels nou volums pre-
vistos recollirà, per tant, tota l’obra i la biografia de Fabra.

Joan Solà, codirector de la magna empresa i membre de l’IEC, subratllà que la intenció
era editar absolutament tota l’obra fabriana, des del diccionari ortogràfic i el general fins al
conjunt d’articles de lingüística general que no s’han reeditat mai. Tota l’obra publicada en
vida per Fabra es fa en edició facsímil, perquè no ofereix variants. La resta, un 20% del total,
l’obra dispersa, com les Converses filològiques, i manuscrita, es fa en tipografia moderna. A
més, s’usen dos colors diferents, per tal de distingir gràficament els estudis crítics, en pàgines
de color blanc, de la reproducció de l’obra de Fabra, de color gris. Hi col.labora una vintena
d’autors, i cada volum serà introduït per un especialista. L’últim volum constarà de la seva
biografia, l’epistolari, apèndixs cronològics i un abundós índex.

Joan Martí, president de la Secció Filològica de l’IEC, constatà que la ingent obra de Fa-
bra va dur a la normalització lingüística, cap al camí de la reconstrucció de la llengua nacio-
nal. El mestre s’avançà a les situacions de llengües en contacte, al bilingüisme i als conflictes
lingüístics i s’adonà que calia elaborar un idioma aglutinant, des de l’autoestima per ser lleials
a la llengua pròpia. En aquest sentit, la seva metodologia gramatical i lèxica va ésser unifica-
dora, amb una ponderació que salvà el català en la seva diversitat. Fabra va formar part de la
Secció Filològica de l’IEC i, tot i que va ser objecte de malentesos per part de molts col.legues,
també va veure reconeguda la seva tasca per part de molts dels seus coetanis. Malgrat que, fins
ara, mai no s’ha retut cap gran homenatge a Fabra, el seu nom és citat constantment per in-
vestigadors, professors i gent del carrer. Aquest magne projecte va començar amb el saber fer
de Joan Argenter, llavors president de la Secció Filològica de l’IEC.

Miquel Melià, director general de Política Lingüística de les Illes Balears, parlà en re-
presentació de Jaume Matas, el seu president, i féu veure que bona part de l’obra fabriana no
era accessible fins ara, amb la qual cosa aquesta publicació suposa una gran progrés. Per tant,
la Generalitat de Catalunya, l’IEC, les Illes Balears i les quatre editorials esmentades han re-
but aquesta tasca amb gran empenta i il.lusió, després que el govern de les Illes Balears i
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l’IEC signessin un conveni de col.laboració, sense oblidar que Moll fou el gran difusor de Fa-
bra a les Illes.

Finalment, Miquel Pueyo, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya,
ressaltà quatre aspectes essencials en l’elaboració d’aquesta obra: en primer lloc, la necessi-
tat de subratllar el compromís de les administracions amb el projecte; en segon lloc, el fet que
aquest projecte ja ha fet el primer pas, gràcies al rigor dels dos codirectors; en tercer lloc, el
gran paper que hi ha tingut la Secció Filològica de l’IEC, amb Joan Argenter al capdavant
primer i Joan Martí a hores d’ara; en quart lloc, l’agraïment a Miquel Melià per la seva
presència a l’acte, i el suport que hi dóna la Generalitat de Catalunya. Aquesta magna obra
reflecteix la dimensió cívica, científica i moderna de la llengua que elaborà Fabra. És ell qui
representà el millor de la tradició catalana, que ha basculat sempre entre el seny i la rauxa.
Fabra trobà la llengua escrita en una situació lamentable, i assumí un repte d’unes dimensions
extraordinàries.

Benvingut sigui, doncs, aquest primer volum dels nou que constituiran les obres comple-
tes del gran mestre de mestres Pompeu Fabra. [M. B. i C.]

L’any Joan Coromines a l’Institut d’Estudis Catalans (2005). — En el decurs dels
anys 2005 i 2006 commemorem el primer centenari del naixement del savi lingüista Joan Co-
romines, nascut, el 1905, a Barcelona, fill de l’escriptor, periodista i polític Pere Coromines,
i considerat, unànimament, com el lingüista català més complet de tots els temps. Aquesta
commemoració s’ha manifestat bàsicament amb articles periodístics i amb un cicle de lectu-
res dramatitzades del seu epistolari organitzat per la Fundació Pere Coromines. El conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació va anunciar, també, la creació d’una co-
missió del govern de la Generalitat amb l’objectiu d’apropar la figura i l’obra d’aquest il.lus-
tre compatriota als joves del nostre país.

Els actes més rellevants d’aquesta commemoració van consistir en un cicle de set con-
ferències organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, que va voler manifestar el seu profund
agraïment a qui, amb la seva extraordinària aportació al coneixement de la llengua catalana,
va contribuir com pocs a assolir un dels objectius fonamentals d’aquesta institució. Les con-
ferències van tenir lloc els dies 5, 12, 19 i 26 d’abril i 3, 10 i 17 de maig, amb la col.laboració
de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Pere Coromines i Televisió de Catalunya.

En l’acte inaugural, celebrat el 5 d’abril, hi va haver intervencions de Salvador Giner, pre-
sident de l’Institut d’Estudis Catalans, el conseller Carles Solà, Joan Solà i Antoni M. Badia
Margarit, membres de la Secció Filològica, Max Cahner, editor de Coromines, i Joan Martí
Castell, president de la Secció Filològica. I a continuació el professor Germà Colón va pro-
nunciar la conferència inaugural “El lèxic català en el diccionari de Joan Coromines”. Germà
Colón va posar en relleu que la realització del diccionari etimològic de Coromines era una ges-
ta gegantina, que deixava esborronats els lectors i consultants, i que semblava impossible que
fos l’obra d’un home pràcticament sol, i que les crítiques que s’hi poden fer, i que efectiva-
ment va exposar, no són sinó minúcies. Colón va reconèixer a Coromines una enorme capaci-
tat de maneig dels sistemes lingüístics, que en fan un més bon lingüista que filòleg.

La segona conferència del cicle (12 d’abril), “Joan Coromines y la construcción del Dic-
cionario etimológico y crítico de la lengua castellana” va anar a càrrec de José Antonio Pas-
cual, col.laborador de Coromines en aquest diccionari. El conferenciant va explicar que Coro-
mines va fer aquell diccionari d’acord amb un pla previ que va complir amb un rigor extrem:
cinc anys a fer el pla, set a realitzar-lo (és a dir, redactar l’obra) i cinc més a revisar les proves
d’impremta. Segons Pascual, el diccionari de Coromines, bé que tenia una finalitat estricta-
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